
50. Seja Upravnega odbora (UO) Slovenskega biokemijskega društva (SBD) 

6. 11. 2014 

Prisotni: Janko Kos, Marko Goličnik, Brigita Lenarčič, Nataša Poklar Ulrih 

  

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 49. seje;  

2) Sprememba zasedbe Odbora za društvena priznanja;  

3) Poročilo predsednika o udeležbi na FEBS Council Meeting;  

4) Pregled poročil srečanj financiranih s strani SBD;  

5) Pregled poteka priprav za FEBS3+;  

6) Sprejem novih članov v SBD;  

7) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 49. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 49. seje, ki je potekala 21. 8. 2014. 

 

Ad. 2: Sprememba zasedbe Odbora za društvena priznanja 

 

UO se je seznanil z obvestilom člana Odbora za društvena priznanja prof. dr. Petra Mačka, da mora 

zaradi nastopa funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS in 

s tem povezanim nasprotjem interesov, odstopiti kot član Odbora. UO je odstop sprejel in sklenil, da 

se izpraznjeno mesto v Odboru nadomesti z novim članom prof. dr. Borisom Turkom. Prof. Turk se 

je z zamenjavo strinjal. 

Tajnik društva bo o zamenjavi obvestil člane Odbora in na spletnih straneh SBD objavil novico o 

spremembi članstva Odbora za društvena priznanja.     

 

Ad. 3: Poročilo predsednika o udeležbi na FEBS Council Meeting 

 

Predsednik društva je UO seznanil s potekom FEBS Council Meetinga. Podrobnosti o sami skupščini 

so tudi pisno shranjene pri predsedniku oz. v arhivu društva.  

Na skupščini je bil izvoljen nov sekretar FEBS-a prof. Vaclav Pačes (Češka), ki bo funkcijo pričel 

opravljati s koncem leta 2015. Na skupščini so se volili tudi novi člani komisij in odborov FEBS. 

Slovensko kemijsko društvo je v odbore oz. komisije v letu 2014 predlagalo prof. dr. Kristino 

Gruden (za Fellowship Committee) in prof. dr. Gregorja Anderluha (za Publication Committee). Za 

novo članico je bila izvoljena le prof. dr. Kristina Gruden. Predsednik SBD je ob tem poudaril, da se 

ob izvolitvi v komisije oz. odbore bolj upošteva predloge, ki pridejo od samih predsednikov oz. 

članov FEBS komisij. Zato bo društvo v prihodnje poskušalo že pred FEBS skupščino uskladiti naše 

predloge s posameznimi člani obstoječih komisij. SBD bo še naprej poskušalo z nominacijami 

ostalih naših članov. Za prihodnje leto se predlaga uskladitev tudi za nominacijo za članstvo v 

Science and Society Committee (predlog prof. Dolinar ali prof. Cigić). 

Prav tako bo SBD poskušalo s svojimi člani bolj aktivno sodelovati na FEBS kongresih. V pripravi 

kongresa za leto 2016 v Turčiji sedaj sodeluje prof. Damjana Rozman. Tudi v prihodnje bo društvo 

pri teh aktivnostih predlagalo svoje člane. 

Na FEBS kongresu oz. skupščini v Parizu so se spoznali tudi predstavniki vseh društev, ki bodo 

zastopana na srečanju FEBS3+. Predsednik SBD je UO seznanil, da je bila na skupščini FEBS dana 

obljuba, da bo FEBS sofinanciral FEBS3+ srečanje, a pisne zaveze o tem s strani FEBS še ni. 

Predsednik bo odgovorne pri FEBS pozval, da nam tudi pisno zagotovijo sofinanciranje srečanja v 

Portorožu.    



Ad. 4: Pregled poročil srečanj financiranih s strani SBD 

 

SBD je v letu 2014 v višini 500€ sofinanciralo srečanje ISSY Yeast Fermentation, ki je potekalo od 

9.-12. 10. 2014 v Vipavi, a so se v okviru organizacije ISSY Yeast Fermentation (katerega naknadni 

dogodek je bila Functional Genomics delavnica) dogovorili, da se lahko celotna podpora nameni 

delavnici, saj so organizatorji imeli za glavni kongres zagotovljenih dovolj sredstev. 

UO je tako prejel poročilo o izvedbi mednarodne delavnice Functional Genomics, ki je potekala 15.-

16. 10. 2014 v Ljubljani. Delavnico so soorganizirali IJS, FRI UL, CCBR Univerze v Torontu ter 

SBD. SBD je srečanje prvotno podprlo v vrednosti 500€, a UO SBD je vzel na znanje, da so se vsa 

razpisna sredstva v letu 2014, ki jih je za organizacijo srečanj namenilo društvo, porabila za izvedbo 

delavnice Functional Genomics. 

Na delavnici je sodelovalo 67 udeležencev, od tega 11 članov SBD. Poročilo je shranjeno v arhivu 

društva. 

 

Ad. 5: Pregled poteka priprav za FEBS3+ 

 

UO se je seznanil s pripravami na srečanje FEBS3+, ki bo potekalo septembra 2015 v Portorožu. 

Predsednik društva in prof. Poklar Urlih sta UO seznanila z zapisnikom in dogovori, ki so bili 

opravljeni med FEBS kongresom v Parizu s predstavniki društev, ki bodo sodelovala na srečanju. 

Zaradi visokih stroškov za organizacijo srečanja ne bo skrbel zunanji ponudnik (npr. podjetje 

Albatros). Na dosedanjih delovnih sestankih OO je bil izbran ponudnik za pripravo in oblikovanje 

spletne strani. Oblikovalka bo pripravila logotip srečanja (morski konjiček), ki se bo uporabljal kot 

pasica na spletnih straneh, glavi dokumentov in gradivu srečanja. Prav tako so bile na cca 180 

naslovov poslane prošnje za donacije in podporo srečanja. 

Do 15. 12. 2014 bodo sodelujoča društva predlagala po enega plenarnega predavatelja, imena ostalih 

vabljenih predavateljev pa do 15. 1. 2015. Predsednik društva se bo do predlaganih rokov o 

predlaganih predavateljih posvetoval še z ostalimi slovenskimi člani znanstvenega odbora FEBS3+ 

srečanja.     

 

Ad. 6: Sprejem novih članov v SBD 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

 Tanja Bele (Univerza v Novi Gorici) 

 Staša Kosler 

 Marko Vidak (MF UL) 

 Sonja Prpar Mihevc (IJS) 

 Tadeja Tumpej 

 

UO je sklenil, da se kandidatura odobri vsem kandidatom. Z današnjim dnem imenovani postanejo 

člani SBD.  

 

Ad. 7: Razno 
 

Prof. dr. Uroš Petrovič je na sedež SBD poslal prošnjo za priporočilo h kandidaturi za komisarja v 

International Commission on Yeasts, ki deluje kot član International Union of Microbiological 

Societies. Mnenje UO SBD je bilo, da omenjena komisija deluje pod okriljem zveze mikrobioloških 

društev in zaradi tega ni mogoča formalna podpora SBD neodvisno od Slovenskega mikrobiološkega 

društva (SMD). UO je sklenil, da kandidata lahko neformalno priporoči v primeru, da ga formalno 



sicer podpre oz. priporoči tudi SMD. Predsednik društva se bo pred odgovorom na prošnjo kandidata 

o zadevi še dodatno informiral. 

 

Tajnik se bo pozanimal (FURS) do kdaj je potrebno oddati zahtevek za donacijo dela dohodnine in o 

podatkih društva, ki jih je potrebno navesti na zahtevku. O tem bo obvestil tudi članstvo SBD, da 

bodo zainteresirani člani lahko po svoji želji društvu tudi donirali del dohodnine.      

 

 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma 8. 1. 2015 ob 14.30h. 

 

Ljubljana, 6. 11. 2014 

 

Zapisal Marko Goličnik 


